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ΠΡΟΣΟΧΗ! ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΑ. ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΚΡΗ ΤΟ ΝΥΣΤΕΡΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΦΤΗΣ. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΟΣΟΧΗ! ∆ιαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση, ακολουθήστε τες και κρατήστε τες για αναφορά. Κρατήστε τα µικρά 
παιδιά και τα ζώα µακριά από πειράµατα. Αποθηκεύστε το µικροσκόπιο σε σηµείο όπου δε φτάνουν 
µικρά παιδιά. ∆εν περιλαµβάνεται εξοπλισµός προστασίας µατιών για τους ενήλικους που επιβλέπουν.

Α) ∆ιαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας. Κρατήστε τες για αναφορά.
Β) Αυτό το µικροσκόπιο προορίζεται για χρήση από παιδιά άνω των 8 ετών.
Γ) Επειδή οι ικανότητες των παιδιών είναι πολύ διαφορετικές, ακόµη και µεταξύ παιδιών της ίδιας ηλικιακής οµάδας, οι επιβλέποντες 
ενήλικοι θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν ποιες προετοιµασίες είναι κατάλληλες και ασφαλείς για τα παιδιά. Οι οδηγίες θα πρέπει να 
καταστήσουν τους επιβλέποντες ικανούς να αξιολογήσουν κάθε προετοιµασία για να αποφασίσουν την καταλληλότητά της για κάθε 
συγκεκριµένο παιδί.
∆) Ο επιβλέπων ενήλικος θα πρέπει να συζητήσει τις προειδοποιήσεις και τα µηνύµατα ασφαλείας µε τα παιδιά πριν αρχίσει τις 
προετοιµασίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις αιχµηρές άκρες που έχουν η βελόνα, το νυστέρι και ο κόφτης για λειτουργικούς 
σκοπούς.

2) Μόνιµο δείγµα
Σκούπισε το πλακίδιο και το κάλυµµα για το δείγµα για να τα καθαρίσεις,όπως προηγουµένως (Προσωρινό δείγµα). Προχώρησε τη διαδικασία 
όπως παραπάνω αλλά πριν καλύψεις το πλακίδιο µε το γυάλινο κάλυµµα, πρόσθεσε µερικές σταγόνες διαλύµατος γόµµας ή διαφανούς 
κόλλας µε µία ανατοµική βελόνα πάνω στο πλακίδιο. Πίεσε πάνω του το γυάλινο κάλυµµα µε µία λαβίδα ή κάτι παρόµοιο για να το στερώσεις 
στη θέση του και άφησέ το να στεγνώσει για περίπου µια µέρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1) Το ζωτικό σηµείο του µικροσκοπίου είναι ο φακός. Γι’αυτό, πρέπει να λαµβάνεται επαρκής µέριµνα όταν γίνεται χρήση του φακού.
2) Αν ο φακός λερωθεί ή σκονιστεί: σκούπισε την επιφάνεια του φακού µε ένα καθαρό πανί για φακούς ή ένα µαλακό βαµβακερό πανί. 
Μην τρίψεις το φακό µε το δάχτυλό σου ή µε βρώµικο πανί, κλπ.
3) Μετά τη χρήση, βάλε ένα κάλυµµα στο µικροσκόπιο ή βάλ’το και πάλι µέσα στο κουτί για να το προστατεύσεις από τη σκόνη.
4) Το µικροσκόπιο θα πρέπει να αποθηκευτεί σε ένα µέρος χωρίς υγρασία. Αν µαζευτεί υγρασία στο φωτάκι θα οδηγήσει στη µείωση της 
έντασης του φωτός.
5) Όταν ένα µικροσκόπιο δε χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαίρεσε τη µπαταρία από τη φωτεινή πηγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Βάλε το δείγµα που θέλεις να κόψεις για να το µελετήσεις µέσα στις τρύπες του µικρο-κόφτη (Σηµείωση: ο µικρο-κόφτης έχει 
µία αιχµηρή άκρη γι’αυτό χειρίσου τον µε µεγάλη προσοχή). Περίστρεψε τη λεπίδα. Μετά µπορείς να πάρεις λεπτές φέτες 
του δείγµατος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ-ΚΟΦΤΗ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Α) ∆ιαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση, ακολουθήστε τες και κρατήστε τες για µελλοντική αναφορά.
Β) Κρατήστε τα µικρά παιδιά και τα ζώα, καθώς επίσης και όσους δεν φοράνε προστατευτικά γυαλιά για τα µάτια µακριά από τον χώρο όπου 
εκτελείται το πείραµα.
Γ) Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά για τα µάτια.
∆) Να αποθηκεύετε το µικροσκόπιο σε σηµείο όπου δε φτάνουν µικρά παιδιά.
Ε) Να καθαρίζετε τον εξοπλισµό µετά από κάθε χρήση.
Στ) Να πλένετε τα χέρια σας µετά από κάθε προετοιµασία.
Ζ) Μη χρησιµοποιείτε εξοπλισµό που δεν περιέχεται σε αυτή τη συσκευασία.
Η) Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο όπου εκτελείται το πείραµα.
Θ) Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευασία για να αποθηκεύετε φαγητά. Πετάξτε την αµέσως.
Ι) Σιγουρευτείτε ότι όλα τα κουτιά είναι καλά κλεισµένα και σωστά αποθηκευµένα µετά τη χρήση.

Κίνδυνος χτυπήµατος και τρυπήµατος – Το παιχνίδι περιέχει αχµηρά σηµεία και άκρες για 
λειτουργικούς σκοπούς. ∆εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



Σε αυτόν τον κόσµο υπάρχει αφθονία ζωντανών οργανισµών. Μερικοί είναι µεγάλοι και µπορείς να τους δεις εύκολα µε τα ίδια σου τα 
µάτια αλλά άλλοι είναι τόσο µικροσκοπικοί που εκατοµµύρια από αυτούς θα µπορούσαν να τοποθετηθούν πάνω στο κεφάλι µιας 
καρφίτσας. Αυτοί είναι ορατοί µόνο µέσα από ένα µικροσκόπιο.
Το µικροσκόπιο εφευρέθηκε πριν από πολλά χρόνια και 
από τότε έχει δηµιουργηθεί ένα πεδίο έρευνας, τόσο 
συναρπαστικό και όµορφο όσο δε µπορείς να φανταστείς. 
Τώρα, σε όλες τις επιστήµες από την πιο στοιχειώδη µελέτη 
της βιολογίας ως τα υψηλής εξειδίκευσης πεδία της 
αστροφυσιολογίας χρησιµοποιούνται κάποιες µορφές 
µικροσκόπιου για να µπορέσουν οι µαθητές αυτών των 
επιστηµών να κατανοήσουν καλύτερα τις περίπλοκες, 
πολύπλοκες µορφές των ζωντανών οργανισµών ή των 
στατικών αντικειµένων που συνθέτουν αυτόν τον κόσµο 
µέσα στον οποίο ζούµε. 
Το µικροσκόπιό σου θα είναι µια πηγή πολλών ωρών 
ευχαρίστησης σαν χόµπυ και θα σου ανοίξει µια πόρτα 
προηγµένης γνώσης στα διάφορα πεδία της επιστήµης. 
Ελπίζουµε να απολαύσεις αυτή την εµπειρία.

Αφαίρεσε τον προσοφθάλµιο φακό και δώσε τέτοια κλίση στο µικροσκόπιο ώστε ο σωλήνας σώµατος να 
δείχνει προς µία λευκή επιφάνεια σε απόσταση όχι µεγαλύτερη του ενός µέτρου. Για καλύτερα 
αποτελέσµατα κάν’το αυτό µέσα σε ένα σκοτεινό δωµάτιο.

Αν το συγκεκριµένο δείγµα δεν είναι λεπτό και διαφανές, δε µπορεί να παρατηρηθεί από το µικροσκόπιο καθώς το φως από τον 
ανακλαστήρα ή τη φωτεινή πηγή δεν το διαπερνάει. Οι ίνες, η γύρη, το µαλλί, ή το αλάτι θα είναι εύκολο να παρατηρηθούν και δε 
χρειάζονται γυάλινο κάλυµµα. Τα διαφανή δείγµατα βάφονται πρώτα µε µία σταγόνα κυανού του µεθυλενίου, Εοσίνη ή κάποιο άλλο διάλυµα 
βαφής που είναι διαθέσιµο στην αγορά. (Σηµείωση: Αυτά είναι διαλύµατα βαφής και γι’αυτό µπορεί να λεκιάσουν 
τα ρούχα, τα χαλιά και γενικά τα υφάσµατα. Θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή όταν γίνεται χρήση αυτών των διαλυµάτων.)

1) Προσωρινό δείγµα
Σκούπισε το πλακίδιο και το κάλυµµα για το δείγµα για να τα καθαρίσεις. «Λέπτυνε» το 
δείγµα µε µία λεπίδα από ένα ξυραφάκι (Σηµείωση: η λεπίδα είναι πολύ 
κοφτερή γι’αυτό χειρίσου την µε µεγάλη προσοχή) ή κάτι παρόµοιο, στη 
συνέχεια σήκωσέ το µε µία λαβίδα (τσιµπιδάκι) και βάλ’το στο κέντρο πάνω στο γυάλινο 
πλακίδιο. Βάλε µια σταγόνα νερό πάνω στο δείγµα µε µία ανατοµική βελόνα, ή αν το 
δείγµα είναι διαφανές, χρησιµοποίησε µια σταγόνα από τα διαλύµατα βαφής που αναφέρθηκαν παραπάνω (Σηµείωση: Η βελόνα 
έχει µία αιχµηρή άκρη γι’αυτό χρησιµοποίησέ τη µε µεγάλη προσοχή) και µετά βάλε απαλά το κάλυµµα από πάνω, 
προσέχοντας να µην παγιδεύσεις ενδιάµεσα φουσκάλες αέρα. Αφαίρεσε το νερό ή το διάλυµα βαφής που περισσεύει µε απορροφητικό 
χαρτί. Τώρα είναι έτοιµο για παρατήρηση. (Θυµήσου να πλύνεις τα χέρια σου αφού κάνεις την προετοιµασία και 
θυµήσου να πετάξεις τα διαλύµατα βαφής.)

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΑΝ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙΣ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
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1. Προσοφθάλµιος φακός 
2. Κοχλίας εστίασης 
3. Σωλήνας σώµατος 
4. Αντισταθµιστής
5. Αντικειµενικός φακός 
6. Κορµός 
7. Τράπεζα 
8. Ελατήριο στερέωσης 
9. Καθρέφτης  
10. Φωτεινή πηγή 
11. Βάση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

1. Πρώτα δώσε κλίση στον κορµό και προσάρµοσε τη θέση του ανακλαστήρα έτσι ώστε το φως να 
αιχµαλωτίζεται πλήρως από τον καθρέφτη.
2. Όταν το φως αντανακλάται πλήρως από τον καθρέφτη, όπως µπορείς να δεις από τον 
προσφθάλµιο φακό, το µικροσκόπιο θα είναι έτοιµο για παρατήρηση.
3. Μετά, βάλε το δείγµα που έχεις ετοιµάσει πάνω στην τράπεζα και στερέωσέ το στη θέση του µε 
τα δύο ελατήρια στερέωσης.
4. Τώρα αποφάσισε τι µεγέθυνση θα χρησιµοποιήσεις. Όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος του 
αντικειµενικού φακού τόσο µεγαλύτερη η µεγέθυνση. Η παρατήρηση γενικά γίνεται ξεκινώντας από 
χαµηλή ρύθµιση.
5. Για να αλλάξεις τη µεγέθυνση γύρνα τον αντισταθµιστή µέχρι να αισθανθείς ένα «κλικ».
6. Χρησιµοποιώντας τον κοχλία εστίασης, χαµήλωσε το φακό όσο πιο κοντά γίνεται στο δείγµα που 
έχεις προετοιµάσει χωρίς όµως να έρθουν σε επαφή. Στη συνέχεια, καθώς κοιτάζεις µέσα από τον 
προσοφθάλµιο φακό, γύρνα τον κοχλία προς την αντίθετη κατεύθυνση ώσπου η εικόνα να έρθει στην 
επιθυµητή εστίαση. 
7. Όταν το δωµάτιο είναι σκοτεινό µε χαµηλής έντασης φυσικού ή τεχνητού φωτός, ή όταν η θέαση 
δεν είναι καθαρή σε υψηλή µεγέθυνση, άνοιξε τον ανακλαστήρα. Με αυτόν τον τρόπο η φωτεινή 
πηγή ανάβει αυτόµατα για να διευκολύνει την παρατήρηση.
8. Το λαµπάκι της φωτεινής πηγής λειτουργεί µε µία µπαταρία CR2032 που βάζεις µέσα στην 
φωτεινή πηγή.

Στην αντίθετη πλευρά του προσοφθάλµιου σωλήνα υπάρχουν οι τύποι 12Χ και 18Χ. Γυρίζοντας τον ασηµένιο 
οδοντωτό δακτύλιο µε αριστερόστροφη κατεύθυνση, ο προσοφθάλµιος φακός θα εστιάσει στο 18Χ.
Υποθέτοντας ότι χρησιµοποιείς έναν αντικειµενικό φακό 12Χ, και µε τον προσοφθάλµιο φακό στο 12Χ, τότε η 
δύναµη µεγέθυνσης είναι συνδυαστικά 12x12=144. Το αντικείµενο που βλέπεις είναι µεγεθυµένο κατά 144 
φορές.
Χρησιµοποιώντας απλά την εστίαση του προσοφθάλµιου φακού, και περιστρέφοντάς τον στο 18Χ, έχεις έναν 
συνδυασµό της τάξεως του 12x18=216.

ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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Εστίαση
Προσοφθάλµιου
φακού 12x-18x

1. Ξεβίδωσε το κάλυµµα µε το 
λαµπάκι µε ένα κατσαβίδι για να το 
αφαιρέσεις. 

2. Βάλε µία µπαταρία τύπου CR2032 
προσεκτικά µέσα στη θήκη σύµφωνα µε 
τις σωστές πολικότητες.

3. Ξαναβάλε το κάλυµµα µε το 
λαµπάκι και βίδωσέ το πάλι στη 
θέση του.
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